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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Gyermekek napközbeni ellátása, nevelés, oktatás, fejlesztés

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolg
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolg

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. helyi önkormányatairól 13§
(1) 8.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

20 hetestől 14 éves korig

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Tárgyévben 10 csana, 4 játszóház hálózatban történő működtetése.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyévben nem történt továbbutalt támogatás

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Munkabér, bérleti díj

Előző év

2 448
2 448

Összesen:

Tárgyév

2 448
2 448

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

68 378

60 766

219

168

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
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Előző év

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

Tárgyév

0
18 090

0
17 028

0
50 069
74 183

0
43 570
59 057

37 260
74 183
-5 805

31 398
59 057
1 709

0

0

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A gyermekvédelmi törvény szerint a családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának egyik
formája.
Családi napközinkbe 20 hetes kortól 14 éves korig járhatnak a gyerekek, ahol a gyermekek napközbeni
ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést,
foglalkoztatást és étkeztetést biztosítunk, azon gyermekek számára, akiknek szülei napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A családi napközeink nyitva tartása a szülők munkaidejéhez rugalmasan alkalmazkodik. A családi
napköziben történő gondozás előnye a gyermekek számára:
a kislétszámú csoport (7 fő/csoport) lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozást,
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a különleges bánásmódot igénylő gyermek szükségletei jobban kielégíthetők (pl. asztma, allergia, sérült
gyermek, tanulási zavarok, megkésett beszédfejlődés),
a testvéreket nem kell szétválasztani, együtt gondozzuk őket családi napközinkben,
a családias körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást,
_előkészítik a későbbi nagyobb gyermekközösséghez való zökkenőmentesebb csatlakozást.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Normatív támogatás
Támogatási program elnevezése:

Normatív támogatás

Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01-2014.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

15,469
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

15,469

-tárgyévben felhasznált összeg:

15,469

-tárgyévben folyósított összeg:

15,469

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

15,469

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

15,469

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Normatív támogatásunkat munkabér és járulék terhére számoltunk el.

8.2.2. Ágazati bérpótlék
Támogatási program elnevezése:

Ágazati bérpótlék

Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01-2014.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

1,559
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,559

-tárgyévben folyósított összeg:

1,559

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

1,559

Dologi:
Felhalmozási:

0

Összesen:

1,559

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az ágazati bérpótlékot pótlék és szociális hozzájárulás kifizetésére használtuk fel.

8.2.3. SZJA 1 %
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1 %

Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás időtartama:

más gazdálkodó
2014.01.01-2014.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

168
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

168

-tárgyévben felhasznált összeg:

168

-tárgyévben folyósított összeg:

168

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

168

Felhalmozási:
Összesen:

168

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott 1%-ot közhasznú tevékenységünkre használtuk fel teljes egészében.
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